
Zápis 
z 13. mimořádné  schůze Rady města Český Brod konané dne 24.5. 2006 v kanceláři 

tajemníka MěÚ.

Přítomni:  p. Fischer,  Bc. Nekolný,  Mgr. Janík, MUDr. Blažek, MUDr. Forstová, p.  Brom - 
tajemník města, JUDr. Marková - právnička města 
Nepřítomni: Ing. Kokeš – předseda kontrolního výboru
Omluveni: p. Fořt
Zapsala: Mgr. Uldrichová
Program jednání:
1. Návrh na schválení revokace usnesení č. 91/2006 a vyhlášení záměru na pronájem bytu 
v čp. 25 na náměstí Arnošta z Pardubic, Český Brod  - předkládá Ing. Čokrtová
                    
Informace 

Zahájení
Diskuse
Závěr

Zahájení (1645 hod.) –  p. Fischer zahájil 13.mimořádnou schůzi RM a přivítal přítomné členy 
RM.
Jmenování ověřovatele zápisu - ověřovatelem dnešního zápisu je pí. Raková

Schválení celého programu                                                                          s ch v á l e n o 5, 0, 0 

Návrh  na  schválení  vyhlášení  záměru  na  pronájem  bytu  v čp.  25  na  náměstí  Arnošta 
z Pardubic, Český Brod  - předkládá Ing. Čokrtová
Přišel  Mgr. Janík v 1650hodin
Uvedený byt  je jedním ze 6 bytů,  které ZM v roce 2002 odsouhlasilo jako nájemní byty pro 
příslušníky OO Policie ČR. Dne 30.4.2006 byl ukončen nájem v bytě č. 2. Vzhledem k tomu, že 
policie nemá o obsazení tohoto bytu zájem, ZM 26.4.2006 revokovalo část usnesení č. 77/2002.
p. Fischer – toto usnesení se revokuje z důvodu upřesnění doby nájmu a délky vyvěšení  záměru 
na úřední desce.
Bc. Nekolný – navrhl vyvěsit záměr do 13.6.2006 (dle zákona o obcích musí být vyvěšen záměr 
15 dnů).
MUDr. Blažek  - navrhl dobu nájmu na dobu určitou 5 let.

USNESENÍ č. 91/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 3) a § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění 
pozdějších předpisů
revokuje
usnesení č. 91/2006 ze dne 18.5.2006 o vyhlášení záměru na byt č. 2 v domě č. p. 25 náměstí 



Arnošta z Pardubic, Český Brod, 2 podlaží, kategorie 1, typ 1+kk o celkové výměře 79,20 m2  a 
vyhlašuje záměr                                                    
na pronájem bytu č. 2 v domě č.p. 25 náměstí Arnošta z Pardubic, Český Brod, 2 podlaží, 
kategorie 1, typ 1+kk o celkové výměře 79,20 m2 formou obálkové metody na dobu  5 let, 
minimálně za cenu 5 200 Kč/měsíčně.                  

                              s ch v á l e n o 6, 0, 0

Informace: 
MUDr. Blažek -  osoby, které žádají o byt – podmínit předložením bezdlužnosti vůči městu.  

Jednání bylo ukončeno v 1655 hodin 

Ověřovatel zápisu: pí. Raková

Jaromír Fischer
                                                                                   starosta města
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Usnesení
z  13.  mimořádné  schůze  Rady  města Český  Brod  konané  dne  24.5.  2006  v  kanceláři 
tajemníka MěÚ.

USNESENÍ č. 99/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 3) a § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění 
pozdějších předpisů
revokuje
usnesení č. 91/2006 ze dne 18.5.2006 o vyhlášení záměru na byt č. 5 v domě č. p. 25 náměstí 
Arnošta z Pardubic, Český Brod, 2 podlaží, kategorie 1, typ 1+kk o celkové výměře 79,20 m2  a 
vyhlašuje záměr                                                    
na pronájem bytu č. 5 v domě č.p. 25 náměstí Arnošta z Pardubic, Český Brod, 2 podlaží, 
kategorie 1, typ 1+kk o celkové výměře 79,20 m2 formou obálkové metody na dobu  5 let, 
minimálně za cenu 5 200 Kč/měsíčně.                  

           Jaromír Fischer
            starosta města
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